
Ugod községben 
az 57/2013. (II. 27.) Korm. rendelet alapján a telepekről vezetett nyilvántartás 

 

 

 

Nyilvántartási szám:  1/2013. 

A bejegyzés oka: 1. (bejelentés-köteles ipari tevékenység) 

A bejegyzés időpontja:  2013. április 15. 

A telep címe: 8564 Ugod, Béke köz 2. 
 helyrajzi száma: Ugod 647 
 használatának jogcíme: bérlemény 
 üzemeltetésének időtartama, műszakonként a napi munkavégzés ideje: hétfőtől- 
 péntekig 16:00-19:00, szombaton: 08:00-13:00 

Az ipari tevékenység végzőjének neve: Polgár Péter 
 cégjegyzék száma, vállalkozói igazolvány száma: ES-395815, 15663078 
 székhelye: 8564 Ugod, Petőfi u. 1/A. 

A telepen végzett ipari tevékenység: 
35. Gépjárműjavítás,- karbantartás 

 
 
 
 
 
 
Nyilvántartási szám: 2/2013. 

A bejegyzés oka: 1. (bejelentés-köteles ipari tevékenység) 

A bejegyzés időpontja:  2013. április 15. 

A telep címe: 8564 Ugod, Kossuth u. 23. 
 helyrajzi száma: Ugod 470/1, 470/2 
 használatának jogcíme: bérlemény 
 üzemeltetésének időtartama, műszakonként a napi munkavégzés ideje: 
 egyműszakos munkarendben, hétfőtől-péntekig 06:30-14:50 

Az ipari tevékenység végzőjének neve: Hegyi Csaba 
 cégjegyzék száma, vállalkozói igazolvány száma: ES-046114, 2810866 
 székhelye: 8564 Ugod, Klapka u. 39. 

A telepen végzett ipari tevékenység: 
55. Lábbeligyártás 

 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
Nyilvántartási szám: 4/2013. 

A bejegyzés oka: 1. (bejelentés-köteles ipari tevékenység) 

A bejegyzés időpontja:  2013. április 15. 

A telep címe: 8564 Ugod, Dózsa u. 27. 
 helyrajzi száma: Ugod 150 
 használatának jogcíme: társtulajdon 
 üzemeltetésének időtartama, műszakonként a napi munkavégzés ideje: 
 egyműszakos munkarendben, hétfőtől-péntekig 06:00-17:00 

Az ipari tevékenység végzőjének neve: Bognár József 
 cégjegyzék száma, vállalkozói igazolvány száma: ES-395986, 2816745 
 székhelye: 8564 Ugod, Dózsa u. 27. 

A telepen végzett ipari tevékenység: 
14. Egyéb fa,- parafatermék, fonottáru gyártása 

 
 
 
 
 
 

 

Nyilvántartási szám: 5/2013. 

A bejegyzés oka: 1. (bejelentés-köteles ipari tevékenység) 

A bejegyzés időpontja:  2013. április 15. 

A telep címe: 8564 Ugod, Klapka u. 22. 
 helyrajzi száma: Ugod 810 
 használatának jogcíme: tulajdonos 
 üzemeltetésének időtartama, műszakonként a napi munkavégzés ideje: 
 egyműszakos munkarendben, hétfőtől-péntekig 08:00-16:30 

Az ipari tevékenység végzőjének neve: Pákozdi Ervin 
 cégjegyzék száma, vállalkozói igazolvány száma: ES-311128, 3176417 
 székhelye: 8564 Ugod, Klapka u. 22. 

A telepen végzett ipari tevékenység: 
11. Egyéb beton,- gipsz,- cementtermék gyártása 
51. Kőmegmunkálás 

 
 
 
 
 
 



Nyilvántartási szám: 7/2013. 

A bejegyzés oka: 1. (telepengedély) 

A bejegyzés időpontja:  2013. április 15. 

A telep címe: 8564 Ugod-Franciavágás 0115 hrsz. 
 helyrajzi száma: Ugod 0115 hrsz. 
 használatának jogcíme: tulajdonos 
 üzemeltetésének időtartama, műszakonként a napi munkavégzés ideje:  
 időszaktól függően 1, 2 vagy 3 műszakos munkarendben, hétfőtől-péntekig: 
 de.: 6:00-14:00, du.: 14:00-22:00, éjjel: 22:00-06:00, esetenként szombaton 
 07:00-15:00 

Az ipari tevékenység végzőjének neve: Bakonyerdő Erdészeti és Faipari Zrt. 
 cégjegyzék száma, vállalkozói igazolvány száma: Cg 19-10-500227 
 székhelye: 8500 Pápa, Jókai u. 46. 

A telepen végzett ipari tevékenység: 
17. Fűrészárugyártás 

 
 
 
 
 
 
 
 
Nyilvántartási szám: 8/2013. 

A bejegyzés oka: tevékenység változás 

A bejegyzés időpontja:  2013. szeptember 24. 

A telep címe: 8564 Ugod-Franciavágás 0115 hrsz. 
 helyrajzi száma: Ugod 0115 hrsz. 
 használatának jogcíme: tulajdonos 
 üzemeltetésének időtartama, műszakonként a napi munkavégzés ideje:  
 időszaktól függően 1, 2 vagy 3 műszakos munkarendben, hétfőtől-péntekig: 
 de.: 6:00-14:00, du.: 14:00-22:00, éjjel: 22:00-06:00, esetenként szombaton 
 07:00-15:00 

Az ipari tevékenység végzőjének neve: Bakonyerdő Erdészeti és Faipari Zrt. 
 cégjegyzék száma, vállalkozói igazolvány száma: Cg 19-10-500227 
 székhelye: 8500 Pápa, Jókai u. 46. 

A telepen végzett ipari tevékenység: 
14. Egyéb fatermék gyártása (brikett) 
65. Parkettagyártás 

 
 
 
 
 
 



 
Nyilvántartási szám: 9/2013. 

A bejegyzés oka: 1. (telepengedély) 

A bejegyzés időpontja:  2013. április 15. 

A telep címe: 8564 Ugod-Vadkert 629/2 hrsz. 
 helyrajzi száma: Ugod 629/2 hrsz. 
 használatának jogcíme: tulajdonos 
 üzemeltetésének időtartama, műszakonként a napi munkavégzés ideje:  
 egyműszakos munkarendben, hétfőtől-péntekig: 07:00-15:30 

Az ipari tevékenység végzőjének neve: Polgár László 
 cégjegyzék száma, vállalkozói igazolvány száma: ES-487440, 3641121 
 székhelye: 8564 Ugod, Dózsa u. 3. 

A telepen végzett ipari tevékenység: 
13. Fémmegmunkálás 
15. Fémszerkezet gyártása 
23. Hidegen hajlított acélidom gyártása 

 
 
 
 
 
 
 
 
Nyilvántartási szám: 12/2013. 

A bejegyzés oka: 1. (telepengedély) 

A bejegyzés időpontja:  2013. április 15. 

A telep címe: 8564 Ugod 629/2 hrsz. 
 helyrajzi száma: Ugod 629/2 hrsz. 
 használatának jogcíme: bérlemény 
 üzemeltetésének időtartama, műszakonként a napi munkavégzés ideje:  
 hétfőtől-péntekig: 07:00-15:00 

Az ipari tevékenység végzőjének neve: Polgár Kft. 
 cégjegyzék száma, vállalkozói igazolvány száma: Cg 19-09-509742 
 székhelye: 8564 Ugod, Dózsa u. 3. 

A telepen végzett ipari tevékenység: 
10. Fémalakítás, porkohászat, 
13. Fémmegmunkálás 
15. Fémszerkezet gyártása 
23. Hidegen hajlított acélidom gyártása 
45. Motor, turbina gyártása (kivéve: légi, közútijármű-motor) 
 
 
 
 



 
Nyilvántartási szám: 13/2013. 

A bejegyzés oka: 2. (tevékenység bejelentése) bejelentés-köteles ipari tevékenység 

A bejegyzés időpontja:  2013. július 5. 

A telep címe, helyrajzi száma: 8564 Ugod, Franciavágás 0112/1 hrsz. 
 használatának jogcíme: saját tulajdon 
 üzemeltetésének időtartama, műszakonként a napi munkavégzés ideje: 
 munkanapokon hétfőtől-péntekig 8-12 óráig alkalomszerűen 

Az ipari tevékenység végzőjének neve: Győri Hulladékégető Kft. 
 cégjegyzék száma, vállalkozói igazolvány száma: Cg. 08-09-003157 
 székhelye: 9010 Győr, Pf: 2.,  0610/2 hrsz. 

A telepen végzett ipari tevékenység: 
 30. épületasztalos-ipari termék gyártása 
 31. falemezgyártás 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Nyilvántartási szám: 15/2013. 

A bejegyzés oka: (adatváltozás) telepengedély 

A bejegyzés időpontja:  2021. szeptember 13. 

A telep címe: 8564 Ugod 631 hrsz. 
 használatának jogcíme: üzemeltetés, bérlet 

 üzemeltetésének időtartama, műszakonként a napi munkavégzés ideje: változó 
nyitva tartással, legfeljebb napi 8 órában 

Az ipari tevékenység végzőjének neve: GYHG Győri Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. 
 cégjegyzék száma, vállalkozói igazolvány száma: 08-09-024637 
 székhelye: 9023 Győr, Bartók Béla út 29. fsz. 4. 

A telepen végzett ipari tevékenység: 
Nem veszélyes hulladék gyűjtése, hasznosítása, ártalmatlanítása 
Veszélyes hulladék gyűjtése, hasznosítása, ártalmatlanítása 

 
 
 
 
 



 
 
 
 
Nyilvántartási szám: 16/2013. 

A bejegyzés oka: 1. (engedély kiadása) 

A bejegyzés időpontja:  2013. augusztus 2. 

A telep címe, helyrajzi száma: 8564 Ugod, Franciavágás 0112/1 hrsz 
 használatának jogcíme: saját tulajdon 
 üzemeltetésének időtartama, műszakonként a napi munkavégzés ideje: 
 munkanapokon hétfőtől-péntekig 8-12 óráig alkalomszerűen 

Az ipari tevékenység végzőjének neve: Győri Hulladékégető Kft. 
 cégjegyzék száma, vállalkozói igazolvány száma: Cg. 08-09-003157 
 székhelye: 9010 Győr, Pf: 2.,  0610/2 hrsz. 

A telepen végzett ipari tevékenység: 
17. fűrészárugyártás  

 
 
 
 
 
 
 
 
Nyilvántartási szám: 1/2015. 

A bejegyzés oka: bejelentésköteles ipari tevékenység megkezdése 
 
A bejegyzés időpontja:  2015. augusztus 24. 

A telep helyrajzi száma: 8564 Ugod, 03. hrsz. 
 használatának jogcíme: bérlet 
 tulajdonos: Aprófa Kft. 
 üzemeltetésének időtartama, műszakonként a napi munkavégzés ideje: 
 hétfőtől-péntekig 06:00-14:00 óráig 

Az ipari tevékenység végzőjének neve: EdelteCH-Fém Kft. 
 cégjegyzék száma: 19-09-517744 
 székhelye: 8564 Ugod, 03. hrsz. 

A telepen végzett ipari tevékenység: 
15. fémszerkezet gyártása 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
Nyilvántartási szám: 1/2017. 

A bejegyzés oka: tevékenység megkezdése 

A tevékenység megkezdésének ideje: 2017. július 3. 

A bejegyzés időpontja:  2017. július 10. 

A telep címe: 8564 Ugod, Dózsa u. 2. 
 helyrajzi száma: Ugod 170 
 használatának jogcíme: szívességi használat, és résztulajdonos 
 üzemeltetésének időtartama, műszakonként a napi munkavégzés ideje: 
 hétfőtől-péntekig 06:00-17:00; szombaton 07:00-12:00 óráig 

Az ipari tevékenység végzőjének neve: Füszfa Krisztián 
 cégjegyzék száma, vállalkozói igazolvány száma: 51634496 
 székhelye: 8564 Ugod, Dózsa u. 2. 

A telepen végzett ipari tevékenység: 
2. egyéb faáru gyártása 

 
 
 
 
 
 
Nyilvántartási szám: 2/2017. 

A bejegyzés oka: bejelentés-köteles ipari tevékenység megkezdése 

A tevékenység megkezdésének ideje: 2017. december 1. 

A bejegyzés időpontja:  2017. december 4. 

A telep címe: 8564 Ugod, Klapka u. 22. 
 helyrajzi száma: Ugod 810 
 használatának jogcíme: szívességi használat 
 üzemeltetésének időtartama, műszakonként a napi munkavégzés ideje: 
 egyműszakos munkarendben, hétfőtől-péntekig 08:00-16:30 

Az ipari tevékenység végzőjének neve: Pákozdi Ervin 
 cégjegyzék száma, vállalkozói igazolvány száma: 51992860 
 székhelye: 8564 Ugod, Klapka u. 22. 

A telepen végzett ipari tevékenység: 
13. Egyéb beton,- gipsz,- cementtermék gyártása 
72. Kőmegmunkálás 

 
 
 

 

 



 

 

Nyilvántartási szám: 3/2017. 

A bejegyzés oka: bejelentés-köteles ipari tevékenység megkezdése 

A tevékenység megkezdésének ideje: 2017. december 5. 

A bejegyzés időpontja:  2017. december 8. 

A telep címe: 8564 Ugod, Rózsa u. 1. 
 helyrajzi száma: Ugod 246 
 használatának jogcíme: szívességi használat 
 üzemeltetésének időtartama, műszakonként a napi munkavégzés ideje: 
  hétfőtől-péntekig 15:00-22:00,  szombaton 6:00-14:00 

Az ipari tevékenység végzőjének neve: Gyimóthy Ádám 
 cégjegyzék száma, vállalkozói igazolvány száma: 52003499 
 székhelye: 8564 Ugod, Rózsa u. 1. 

A telepen végzett ipari tevékenység: 
37. Fémmegmunkálás 

 
 
 
 
Nyilvántartási szám: 1/2019. 

A bejegyzés oka: tevékenység megkezdése 

A tevékenység megkezdésének ideje: 2019. július 12. 

A bejegyzés időpontja:  2019. július 15. 

A telep címe: 8564 Ugod, Vasút u. 9. 
 helyrajzi száma: Ugod 554 hrsz. 
 használatának jogcíme: Tulajdonos 

 üzemeltetésének időtartama, a napi munkavégzés ideje:  
Hétfőtől - Péntekig: 8:00 – 16:00 

Az ipari tevékenység végzőjének neve: Lakner Máté 
 cégjegyzék száma, vállalkozói igazolvány nyilvántartási száma: 19567943 
 székhelye: 8564 Ugod, Vasút u. 9. 
 
A telepen végzett ipari tevékenység: 

14. egyéb bútor gyártása 
33. épületasztalos-ipari termék gyártása 
62. irodabútor gyártása 
71. konyhabútorgyártás 

 


